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506/2010.               

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. februári  ülésére 
 

Tárgy: az önkormányzat képviselő- testülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény  
          követelmények alapját képező 2010. évi  célkitűzések meghatározása 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. §-a (3) és (5) bekezdése alapján az idei évre vonatkozóan is 
meghatározhatóak azok a célkitűzések, melyek az önkormányzat a köztisztviselőivel szemben támasztott 
teljesítmény- követelmények alapját képezik. 
 

A követelmények meghatározása 
 
A célokat a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. 
A határozattal elfogadott célok alapján: 

a) a polgármester meghatározza és írásban előre rögzíti a jegyző, 
b) a jegyző pedig megfogalmazza és szintén írásban rögzíti a többi köztisztviselő 2010. évre vonatkozó  

teljesítmény követelményeit.  
 

A teljesítmény-követelmények értékelése: 
 
A meghatározott teljesítménykövetelmények 2010. évi értékeléséről 

- a jegyzőre vonatkozóan a polgármester gondoskodik, s egyben az értékelésről tájékoztatja a Képviselő-
testületet, 

- a köztisztviselők vonatkozásában a jegyző gondoskodik a teljesítmények értékeléséről. 
  

Az értékelés célja 
 

A teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy 
 

a) a köztisztviselők szakmai munkájának színvonala emelkedjen, 
b) a köztisztviselők tevékenységüket az önkormányzat megvalósítási tervében, továbbá  

közigazgatási céljaival összhangban végezzék. 
 
A teljesítményértékelés további célja, hogy a köztisztviselőt teljesítménye alapján anyagilag is el lehessen 
ismerni  (Ktv. 44/B. §-a értelmében: a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a kimagasló teljesítményt 
nyújtó köztisztviselőnek a törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő 
személyi illetményt megállapítani az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 20 %-áig). 
  

A teljesítményértékelés szerinti illetménydifferenciálás költségvetésre gyakorolt hatása 
 
A köztisztviselők illetményének teljesítmény szerinti differenciálása a költségvetésre többlet anyagi terhet 
nem róhat. Ennek oka, hogy az illetményemelés, ill. csökkentés jogkörével a munkáltatói jogkör gyakorlója 
csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül élhet. 
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A teljesítménykövetelmények konkrét meghatározása 
 
A Ktv. 34. §-a (3) bekezdését is szem előtt tartva, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat 
összeállításakor a rendelkezésemre álló szakmai anyagokat vettem figyelembe, így többek között a 
köztisztviselők egyéni munkateljesítményének értékeléséről szóló módszertani ajánlást és a Képviselő-testület elé terjesztett és 
elfogadott Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló 
56/2009. (XI. 13.) Ökt határozatát. 
 
Az önkormányzat kiemelt céljai meghatározásánál célszerű figyelembe venni az alábbi fontos 
dokumentumok tartalmát: 
 
- az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatát,  
- az önkormányzat 2010. évi munkatervét, 
- a hivatal pénzügyi ügyrendjét, 
- az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú gazdásági programjában foglaltakat, 
- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e feladatok hatékonyság növelési célkitűzéseit, 
- az önkormányzat rendeleteiben, határozataiban foglalt feladatokat, 
- a 2009. évről 2010. évre áthúzódó feladatokat, 
- az önkormányzat 2010. évre vonatkozó gazdálkodásával kapcsolatban: 
-     költségvetési koncepciójában meghatározott súlypontok, 
-     az idei évi tervezési és költségvetési rendelettel összefüggő féléves beszámoló, három-       
      negyedéves tájékoztató és a 2011. évi költségvetési koncepció-készítési feladatok, 
- a jegyző által ellátandó államigazgatási feladatok, 
- a polgármesteri hivatal által ellátandó államigazgatási feladatok, 
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tevékenységét ellenőrző szervek észrevételeit. 
 
A mellékelt határozati javaslatban az önkormányzat kiemelt céljai megvalósítására – a könnyebb 
áttekinthetőség, valamint a célok jegyzőre, köztisztviselői munkakörökre való lebonthatósága érdekében- 
célcsoportonként teszek javaslatot. 

A kiemelt célok csoportosítása 
 

I.)  A teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évre vonatkozó célok. 
 
II.)    Az önkormányzat tevékenységére vonatkozó átfogó célkitűzések. 
 
III.)  Az önkormányzat feladatellátást segítő (pénzügyi, nyilvántartási, koordinálási,  szervezési) tevékenységére 

vonatkozó 2010. évi célkitűzések. 
 
 

 
 

……/2010.(II. ) Ökt határozata 
 
Tárgy:  a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények, célok  
            meghatározása 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat polgármesteri hivatala 

2010. évre vonatkozó kiemelt céljai megvalósítását rendeli a köztisztviselők teljesítménykövetelménye alapjának, 
amely a rövidtávú gazdasági programra épít, ami jelen határozat mellékletét képezi. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra, 

hogy jelen határozat mellékletében meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján gondoskodjon 
Kató Pálné jegyzőre vonatkozó   teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a jegyző részére írásos 
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dokumentumként való átadásáról, majd a jegyző teljesítményértékelését végezze el és arról 
tájékoztassa a testületet. 
Végrehajtás határideje:  a teljesítménykövetelmények meghatározására, 

           jegyzőnek átadása :      2010. február    20. 
                                     Teljesítményértékelésre:    2011. január      31. 
                                     testület tájékoztatására:    2011. február    28. 
       Felelős: Forgó Henrik polgármester 
       Beszámolás határideje:   a határozatban foglaltaknak megfelelően 
  
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az 

önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztviselői számára e határozat 1.) pontjában foglaltak 
alapján határozza meg a 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket. 
Végrehajtás határideje:    2010. február 20. 
Felelős:     Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:    végrehajtást követő testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
Forgó Henrik polgármester 
Kató Pálné jegyző és általa 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
Irattár 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

 
Javaslom az előterjesztésben, annak határozati javaslatában és mellékletében foglaltak megtárgyalását és 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2010. február 1. 
    
 
 
     Tisztelettel:       
     
   

   
Kató Pálné 

                                  jegyző 
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Melléklet a ……/2010. (II.12.) Ökt határozathoz 
 

I.) A teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évre vonatkozó célok 
 
Megegyezik az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú gazdasági programjában a megvalósítási 
tevékenységében foglaltakkal, annak hivatal útján történő végrehajtására vonatkozó alább taglalt 
köztisztviselői feladatellátással. 
 

II.) Az önkormányzat tevékenységére vonatkozó átfogó célkitűzések: 
(ami a képviselő-testület működése és a hivatal tevékenysége során az alábbiak szerint érvényesül) 

 
 
a képviselő-testület tevékenységéhez: 

a) közvetlenül a jegyzőtől, vagy 
b) közvetve, vagy közvetlenül a hivatal köztisztviselőjétől minden szükséges információt, 

tájékoztatást időben, az adott helyzetnek, körülménynek megfelelő részletezettségben megkapjon, 
különös tekintettel a jogszabályi változásokra, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos 
megváltozott helyzetre, 

c) a képviselő-testület a tevékenységét előre meghatározott értékrend, cél, rangsor alapján végezze, 
d) a döntést igénylő helyzetekben: 

da) több, (legalább kettő) lehetséges megoldással számoljanak, 
db) készüljön felmérés, számítás a legkedvezőbb döntés érdekében, amely az adott döntéskihatást        
      anyagi és hatékonysági szempontból is elemzi, 

e) a döntéseket követően történjen meg az adott döntés eredményének, következményének 
értékelése, áttekintése adott határidőben, (lásd: lejárt határidejű határozatokról beszámoló), 

f) fontos, hogy a döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás álljon rendelkezésre az önkormányzat 
pénzügyi- gazdasági helyzetéről (likviditásról, az előirányzatok teljesítésének szintjéről, a felmerülő 
problémákról) és rendelkezésre álljanak a megoldásra javaslatok (határozati javaslatok 
formájában), 

g) folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a település számára kedvező: 
ga)  társulási, vagy 
gb) egyéb integrációs lehetőségek felkutatásra kerüljenek, a kapcsolatok kiépüljenek, 
ge)  nagy figyelmet kell szentelni a település marketing tevékenysége beindításának, különösen: 

� a település lakosságmegtartó képességének javítására, 
� a településünk jövőképének kialakítására és továbbformálására, valamint 
� a község gazdasági mutatóinak javítására. 

f) helyi állampolgárok és a vállalkozások számára a képviselő-testület 
fa)  tevékenységének megismertetésére, valamint 
fb)  a döntés előkészítésébe való  bevonására (vélemény-nyilvánítási lehetőség adásával), 
fc)  honlapon, közadattáron való kapcsolattartás. 

 
Fontos cél a település lakossága, kiemelten a vállalkozók egyes konkrét önkormányzati cél megvalósításába 
(anyagi hozzájárulás, vagy munkavégzés formájában) való bevonása a település fejlesztésébe, a települést 
érintő egyéb programok (lásd: falunapok, kulturális, sport rendezvények, stb.) szervezésébe és 
lebonyolításába.  
 

 
Az önkormányzat által meghatározott rövid (2010. évre vonatkozó), és a közép- és hosszú-távú gazdasági 
programjában foglaltak megvalósítására helyezett hangsúlyon túli 
 
célkitűzés: 

a) a helyi gazdaság fejlesztése, 
b) a helyi térségfejlesztési programok, 
c) a településmarketing, 
d) a helyi közszolgáltatások és településüzemeltetés, valamint 
e) a hivatali elektronikus ügyintézés területén 
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meghatározott feladatok magas színvonalon való megvalósítása. 
 

1) Célkitűzések a helyi gazdaság fejlesztése terén: 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester és a jegyző által  gondoskodjon arról, hogy a 
lakosság, valamint a helyi, a helyi érdekeltségű vállalkozások kellő tájékoztatást kapjanak az önkormányzat 
olyan döntéseiről,  amely a lakosság életkörülményeit, a vállalkozások gazdálkodási feltételeit 
jelentős mértékben befolyásolják. 
Ilyen döntésnek minősülnek különösen: 
 

a) a helyi adókra vonatkozó rendeletek, 
b) a költségvetési rendelet helyi gazdasági, társadalmi életre gyakorolt hatásai, 
c) helyi környezetvédelmi szabályok betartatása, 
d) hulladékgazdálkodási rendeletben foglaltak érvényesítése. 

E téren is fontos feladat az érintettek körének megfelelő információval való ellátása: 
-   lakossági fórumon, sajtóban, egyéb formában, 
- a különböző pályázatok elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és egyéb segítségnyújtás. 

 
2) Célkitűzések a helyi térségfejlesztési programok területén: 

 
Cél:  

a) az önkormányzat tartson fenn kapcsolatot, illetve csatlakozzon olyan belföldi regionális 
(kis)térségfejlesztési programokhoz, amely a helyi területfejlesztés eszközévé válhat, 

b) az Európai Uniós pályázatokon való részvétel a település fejlesztésének a gazdasági programban 
megfogalmazottaknak megfelelően történjen, 

c) fontos, hogy az egyes fejlesztési programok a településen minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak 
(fórum),  továbbá, hogy legyen személyi felelőse a lakosságtól és a gazdaság szereplőitől  
érkező  jelzések  figyelemmel kísérésének, elemzésének. 

 
3) Célkitűzések a településmarketing területén: 

 
Cél: 

a) a településmarketing keretében tanulmányokat kell készíteni, amely 
      a település turisztikai koncepciójáról és lehetséges stratégiájáról szól, és 
b) helyi turisztikai koncepció 

- a megyei, valamint 
- a kistérségi turisztikai rendszerhez is illeszkedik, úgy, hogy bemutatja a helyi értékeket, a település 
  egyedi arculata megteremtése jegyében. 
 

A településmarketing jellegű feladatok megvalósítása érdekében: 
     - szükség van felelősök megjelölésére a képviselő-testületben és a hivatalban egyaránt, 

 - gondoskodni kell a költségvetésben a marketing működtetéséhez szükséges anyagi források 
   biztosításáról, valamint meg kell határozni a marketingfeladatokkal kapcsolatos tájékoztatás és  
   beszámoltatás rendszerét. 

 
4) Célkitűzések a helyi közszolgáltatások és településüzemeltetés területén: 

 
Célkitűzések az egészségügy területén: 

a) az egészségügy területén segíteni kell az egészségmegőrző és egészségjavító programok 
megvalósítását, 

b) törekedni kell az önkormányzat területén, a tulajdonában lévő intézményeik állagmegóvására, az 
egészségügyi ellátások kulturáltabb igénybevételi lehetőségeinek biztosítására, akadálymentesítés 
megoldására. (Az ehhez szükséges kiadásokat az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
tervezésekor lehetőség szerint figyelembe kell venni), a feladatok ellátásába be kell vonni a helyi 
lakosságot és a vállalkozókat, 
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c) figyelemmel kell kísérni a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítását segítő pályázatokat, 
az     érintetteket tájékoztatni kell a pályázati lehetőségekről (Csanyi Hírmondó igénybevételével). 

 
Célkitűzések a közművelődés területén: 

a) a helyi Faluház mint a polgármesteri hivatal közművelődési feladata, a továbbiakban is a lakossági  
igényeknek  megfelelően működjön, a lakossággal (elsősorban a fiatal korosztállyal) szoros 
kapcsolattartás mellett, 

b) a Faluház tárgyi feltételeinek pályázat útján való javítása érdekében: a pályázat megírásakor a 
lakosság véleménye, javaslata, esetleges felajánlott társadalmi munka és anyagi jellegű felajánlása 
kérése és elfogadása, annak hasznosítása, ezzel további közösségi programok megvalósítása. 

 
Célkitűzés az informatika területén: 

Nagy jelentőséggel bír, hogy a településen közvetlenül rendelkezésre álljanak olyan informatikai, 
számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, melyek a lakosság és a kisvállalkozók pályázati 
kiírásokhoz, a pályázatok benyújtásához szükséges technikai feltételeknek eleget tud tenni. (A 
jelenlegi szolgáltatási rendszer működtetése, annak továbbfejlesztése, hogy ezek emelt szinten 
rendelkezésre álljanak mind a Faluházban, mind a Könyvtárban, Teleházban és a Polgármesteri 
Hivatalban. 

 
 
Célkitűzések a közoktatás területén: 

a) Kiemelt cél, a közoktatás színvonalának a helyi és a térségi igényekhez való igazítása, ennek 
érdekében igényfelmérés, erőforrás vizsgálat. 

b) A vizsgálat alapján javaslatokat kell kidolgozni a közoktatási színvonal emelésének lehetséges 
módjaira, a költségtakarékos működés feltételeinek megteremtésére (pályázati lehetőségek 
kialakítására). 

 
Célkitűzések a szociális ellátás területén: 

a) Cél a szociális ellátás rendszerének a rászorulók igénye, szociális helyzete szerinti alakítása, ennek 
érdekében a helyi szociális rendelet szükség szerinti, de  évente legalább egy alkalommal 
való áttekintése, felülvizsgálata.  

b) Legalább ilyen fontos a szociálisan hátrányos helyzetben lévők, támogatásra szoruló rétegek, 
csoportok feltérképezése, a helyzetüket tartósan javító, a hátrányos helyzetüket lehetőleg 
megszüntető megoldási javaslatok kidolgozása. 

c) Kiemelt cél, hogy az érintettek a helyi és az állami szociális ellátó rendszerrel kapcsolatban 
részletes tájékoztatást kapjanak. 

d) Szoros együttműködés folyamatossága elengedhetetlen a jelzőrendszeren belül a Gyermekjóléti 
Szolgáltató, a Családsegítő Szolgáltató, a civil szervezetek bevonásával. 

 
Célkitűzések a sportfeladatok terén: 

a) Cél a településen a sportélet, a sport tevékenység,  a  már működő szervezetek anyagi forrással 
való támogatása, ennek érdekében a támogatás mértének a 2010. évi önkormányzati 
költségvetésben való megállapítása. 

b) Feladat a sport támogatását célzó pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázat benyújtásához a 
szükséges támogatás nyújtása. 

c) További cél, a sport népszerűsítése a fiatalok körében, a sportrendezvények támogatása, 
szervezése. 

 
Célkitűzés a településüzemeltetés területén: 

a) Legfontosabb cél: a helyi közutak, közterületek megfelelő szintű fenntartása, az úthálózat 
korszerűsítése, -szükség szerint az érdekelt lakosság és vállalkozók anyagi bevonásával, ill. pályázat 
útján. 

b) Fontos cél továbbá: a köztisztasági, valamint a hulladékszállítási feladatok lakossági igényekhez is 
igazodó megszervezése, a közszolgáltatási díjak érvényesítésekor a lakosság anyagi teherbíró 
képességének figyelembevétele. 

c) Lényeges: a temető rendben-tartása, köztemető kialakítása. 
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d) Nem elhanyagolandó feladat: a település tisztasága fokozása érdekében 2010. évben is egy ízben 
lomtalanítási akció megszervezése, a szeméttelep rekultivációja. 

  
5) Célkitűzés a hivatali ügyintézés területén: (a köztisztviselők szakmai ismeretével kapcsolatos követelmények) 

 
A köztisztviselők munkavégzéséhez szükséges, hogy elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek 
és folyamatosan törekjenek annak naprakészen tartására. 
A jegyző: 

a) valamennyi igazgatási és pénzügyi ágazatban rendelkezzen olyan szakmai ismerettel, amely a 
polgármesteri hivatal vezetéséhez, felügyeletéhez, a hatáskörébe utalt hatósági döntések 
meghozatalához szükséges, 

b) törekedjen a vezetési, szervezési munkájához kapcsolódóan minél több szakmai ismeret 
megszerzésére. 

A köztisztviselők szakmai ismeretének megszerzése a lehető leghatékonyabban kell hogy történjen. 
Kiemelendő cél, hogy a szakmai ismeretek megszerzésére, bővítésére szánt anyagi forrás ésszerű keretek 
között maradjon, feltétlenül igazodjon a vele elérhető haszonhoz. A képzés költségeit be kell építeni az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. 
 
A köztisztviselők szakmai jártasságával kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 
munkájuk során a szakmai elvárásoknak megfelelő jártasságot mutassanak, a jártasság szintje emelkedjen. 
A megfelelő jártasságot az adott területhez kapcsolódó: 

- belső ellenőrzés, valamint 
- küldő szervek által folytatott ellenőrzési tapasztalatok alapján kell mérni, és összehasonlíthatóvá 

tenni. 
A köztisztviselők elemző képességével kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- szakmai munkájuk végzése során feladataikat megfelelő, javuló elemző készséggel lássák  el, 
- az elemző képesség javítása érdekében (ha szükséges) elemzést segítő eszközöket vegyenek 

igénybe. 
A köztisztviselők ítélőképességével kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- szakmai munkájuk során az adott feladattal kapcsolatban elvégzett elemzés alapján a lehető  
legjobb döntést hozzák, ítélőképességük egyre jobb legyen, 

- az ítélőképesség megfelelő színvonalának meg kell jelennie a Képviselő-testület  által meghozandó 
döntéseknél is, ahol ha lehetséges, több választási lehetőséget is felkínáló variánsokat kell 
kidolgozni, jelezve ez előterjesztést szakmailag elkészítő személy döntési javaslatát. 

A köztisztviselők pontosságával kapcsolatos követelmények: 
a) határidők megtartása: 

- a köztisztviselők munkájukat a hatályos jogszabályokban a hivatali ügymenet szerint 
meghatározott, számukra megszabott határidőig lássák el,  figyelemmel a Ket. szabályaira is, 

- a Képviselő-testület által döntést igénylő kérdésekben a döntés előkészítés úgy történjen, hogy 
számoljanak a döntéshozatal idejével (a testület összehívásának, esetleg ismételt összehívásának, 
ill. a döntésképtelenség lehetőségével is). 

-     Ne forduljon elő, hogy: 
- a belső ellenőrzés, vagy 
- Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, ÁSZ, APEH, Magyar Államkincstár, Ügyészség, 

stb. határidő elmulasztása miatt észrevételt, jelzést küldjön. 
- A határidő betartását munkanapló vezetésével, ill. annak áttekintésével kell ellenőrizni. 
-  Személyenként meg kell határozni: 
-  a határidőben elintézett ügyek, 
-  a határidőn túl intézett ügyek, valamint 
-  az év-forduló napján folyamatban lévő ügyek számát. 
-  Rendkívül fontos, hogy a mutatók számát évek között és nem munkakörök között kell 
összehasonlítani. 

b) a munka pontossága, precízsége: 
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-  a köztisztviselő a munkáját úgy kell hogy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, 
dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni. Így az esetleges 
helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók. 

-     Ne forduljon elő, hogy pontatlan, hiányos ügyintézés miatt jelzéssel éljenek a következő szervek: 
-     belső ellenőrzés,  
-     más ellenőrző szervezet (Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, ÁSZ, APEH, stb.) 
-     Magyar Államkincstár, KSH, stb. 
 
A köztisztviselők írásbeli kifejező képességével kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselő: 

- írásbeli kifejezőképessége javuljon, különösen a  
- személyeket érintő döntéseiben (határozataiban), 
- több személyt érintő tájékoztatásaiban, értesítéseiben. 
- Az írásbeli kifejezőképességnek kiválónak –egyértelműnek, közérthetőnek- kell lennie  azokban az 

esetekben, melyek: 
- a képviselő-testület döntéseivel, tájékoztatásával kapcsolatosak, s melyek nyilvános ülés keretében 

kerülnek megtárgyalásra, 
- a képviselő-testület részvételével szervezett lakossági főrumokon (közmeghallgatás, falugyűlés) 

kerülnek tárgyalásra. 
- Az írásbeli kifejező készség javítása érdekében az ügyvitel megszervezésében további 

szabványosításra, iratminták kidolgozására van szükség. Az ügyintézés során a számítógépes 
szövegszerkesztő programok segítségével, vagy iratkezelő szoftver alkalmazásával kell az írásbeli 
dokumentumokat elkészíteni.  

 
A köztisztviselők szóbeli kifejező képességének kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- szóbeli kifejező képessége javuljon, különösen a  
- személyeket érintő ügy tárgyalása során (különösen meghallgatásoknál), 
- több személyt érintő tájékoztatásaiban, telefonon történő értesítésekben, 
- egyéb gazdasági, beruházási, stb. témájú, az önkormányzat érdekeiben folyó üzleti tárgyalásai 

során. 
- Legalább átlagos szóbeli kifejezőkészséggel kell rendelkezniük azoknak a köztisztviselőknek, akik  

- a képviselő-testület nyilvános ülésén írásbeli előterjesztés nélkül, csak szóbeli előterjesztést 
adnak elő, 

- a képviselő-testület részvételével szervezett lakossági fórumokon felszólalnak. 
- A szóbeli közléseknek egyértelműeknek, közérthetőeknek kell lenniük. 

 
A köztisztviselők felelősségérzetével kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- feladataikat nagy felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel lássák el, 
- ne érkezzen panasz a  nem megfelelő felelősségérzet tanúsítása miatt. 

 
A köztisztviselők hivatástudatával kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- esküjükhöz méltón viselkedjenek, az abban foglaltak szerint végezzék munkájukat, 
- munkájukat közszolgálatként teljesítsék. 

 
A köztisztviselők kapcsolatteremtő-, fenntartó készségével kapcsolatos követelmények: 
a köztisztviselők: 

- teremtsenek hamar kapcsolatot, illetve jó kapcsolatot tartsanak fenn elsődlegesen az ügyfelekkel, a 
szóban is elintézhető ügyekből ne legyen hosszadalmas ügymenet, kizárólag papír alapú levelezés, 

- jó kapcsolatot tartsanak fenn azon szervekkel, melyekkel a mindennapi munkavégzés során 
kapcsolatban kell lenniük: 
- államigazgatási hivatal köztisztviselőivel, 
- más önkormányzat hivatala köztisztviselőivel, 
- az apparátuson belül megfelelő csapatszellemmel, összetartással dolgozzanak. 
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A köztisztviselők szorgalmával, igyekezetével kapcsolatos követelmények: 
A köztisztviselők a korábban már megfogalmazott követelményekben foglaltakat mindig a jobbra való 
törekvés szellemében végezzék. 
 
III. Az önkormányzat feladatellátást segítő (pénzügyi, nyilvántartási, koordinálási,  szervezési) 

tevékenységére vonatkozó 2010. évi célkitűzések 
 

Célok a pénzügyi – gazdálkodási tevékenység területén: 
 

- Kiemelt feladat, hogy a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő 
információt tudjon nyújtani a döntéshozók számára. 

- A 2010. évi költségvetési tervezéssel kapcsolatos eljárási rend, valamint a rendeletből nyújtott 
adatszolgáltatás helyes, hibátlan legyen, legyen belső kontroll, az esetleges pontatlanságok 
kiszűrésére. 

- Nagy hangsúlyt kap a költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás, s ennek érdekében fokozott 
figyelemmel kell készülnie az előirányzat-felhasználási ütemtervnek és a likviditási tervnek. 
Szükséges felelős megnevezése a jelzett dokumentumok elkészítésére és folyamatos 
karbantartására. 

- Elengedhetetlen, hogy az előirányzat felhasználási ütemterv és a likviditási terv realizálása, szükség 
szerinti módosítása időben történjen meg. 

- A könyvelés helyességére nagy hangsúlyt kell továbbra is helyezni, melynek ellenőrzése a belső 
ellenőrzés kiemelt feladata. 

- Az analitikus nyilvántartások rendszere tökéletesítése, teljes körűségének naprakészségének 
biztosítása nagyon fontos feladat, különös tekintettel a vagyongazdálkodási követelményekre. 

- Az idei évben is el kell végezni a leltározást, melynek megfelelő dokumentálása elengedhetetlen. 
- Szintén elengedhetetlen feladat a  leltározás megkezdése előtt a selejtezés végrehajtása, hiszen e 

nélkül torz képet kapnánk a vagyon állapotáról. 
 

Célok az adóztatási tevékenységre vonatkoztatva: 
 
Fontos, hogy az adóztatás területén 2010. évben is a hatályos jogszabály változásokra nagy figyelmet 
szenteljünk, különösen: 

- a helyi adórendeletekben foglaltak maradéktalan végrehajtására, valamint 
- az adózás rendjére vonatkozó szabályok változására. 
- Gondoskodni kell az adó kintlévőségek 2010. január 1. napjától hatályos jogszabályok szerinti 

behajtásáról. Az adóbeszedési tevékenység hatékonyságát –évek között, adónemenként, külön-
külön és összevontan- egyrészt az adókintlévőségek nagysága alapján, másrészt az adókintlévőség 
és a beszedett adó aránya szerint kell megítélni. 

- A helyi adóztatásra vonatkozóan készíteni kell olyan elemzést, amely a helyi adórendelet hatásáról, 
eredményeiről, az adóztatásban nehezen kezelhető helyzetekről, az adórendelet esetleges egyes 
pontjainak nehézkes végrehajtásáról szól.  

 
Koordinációs, szervezési tevékenység: 

 
- A jegyző gondoskodjon arról, hogy a hivatali apparátus megfelelő szervezettséggel dolgozzon, 

segítse egymás munkáját, különösen olyan ügyekben, ahol az egyes igazgatási ágak „kiszolgálják” 
egymást, 

- a jegyző gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat tevékenységét, a településen élők életét, 
életkörülményeit javító pályázati lehetőségeket felkutassák, segítsék a pályázatok elkészítését, 
illetve maguk is részt vegyenek a pályázatok összeállításában, 

- a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala érdekében a vonatkozó hatályos központi 
jogszabályok alapján elkészített szabályzatok hatályosulásának biztosítása a feladat végrehajtásáért 
felelősök munkaköri leírásában való megjelenítése, 

- képzés, továbbképzési tervekben foglaltak végrehajtásával naprakész tudás biztosítása, 
- Országgyűlési és helyi választás (esetleges népszavazás) szakszerű, takarékos lebonyolítása, 



10 

 

- szabadságolási tervnek való megfeleltetés, helyettesítés biztosításával, 
- minősítés, értékelési tevékenység egyediséghez igazítása, személyessé tétele, 
- valamennyi hivatali szabályzat naprakészsége, nyilvánossága, honlapon való hozzáférhetőségének 

garantálása, 
- helyi rendeletek, kapcsolódó határozatok döntést előkészítő előterjesztések nyilvánosságra 

hozatala, 
- Csanyi Hírmondóban helyi döntések és központi jogszabályok változásának megjelenítése, 
- a hivatali apparátus tevékenységének mérése, minőségbiztosítás kialakítása, magas színvonalú 

közigazgatási szolgáltatás folyamatossá tételével. 
 
 
 


